
BOSNA I HERCEGOVINA  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH  СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516          Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516    На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), члана 51 Оквирног закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 88/07), Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 24. редовној сједници одржаној 11. маја 2022. године, усваја  ЗАКОН  О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ  И ОБРАЗОВАЊУ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  Члан 1 У Закону о предшколском васпитању и образовању у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 13/07, 19/07, 39/08, 21/10, 48/16, 22/17, 24/20 и 13/21), ријечи: „школска година“ у различитим падежима кроз цијели текст Закона замјењују се ријечима: „педагошка година“ у одговарајућим падежима. Члан 2 У  члану 7 ставу 5, иза броја: „3“ додају се ријечи: „и 4“.                                                            Члан 3 У члану 10, став 3 мијења се и гласи:          „(3) Педагошке стандарде и нормативе доноси Влада, на предлог Педагошке институције.“                                                             Члан 4 У  члану 14 ставу 2,  иза тачке h) додаје се нова тачка i) која гласи:  „рад Стручног савјета, Савјета родитеља и Стручног актива васпитача.“    Члан 5 Назив члана 26 мијења се и гласи: „(Педагошка евиденција и документација)“. Став 2 овог члана мијења се и гласи: „(2) Садржај и начин вођења педагошке евиденције и документације предшколске установе утврђује се подзаконским актом који доноси шеф Одјељења за образовање на предлог Педагошке институције.“                                                                    Члан 6 У члану 38 ставу 5, ријечи: „вријеме у трајању од четири године“ замјењују се ријечима: „до повратка директора“.                                                                                                                                       Члан 7 У члану 40 иза става 1 додаје се нови став 2  који гласи:       „(2) Помоћник директора предшколске установе обавља сљедеће послове:         



  a) помаже у руковођењу радом предшколске установе; b) одговоран је за законитост рада предшколске установе у складу с повјереним овлашћењима; c) прати реализацију остварења плана и програма рада предшколске установе; d) помаже директору у изради извјештаја Управном одбору, о раду и резултатима рада; e) помаже директору у изради информације за Управни одбор; f) учествује као члан комисије за јавне набавке у свим фазама набавке; g) обавља и друге послове у складу са законом и правилима предшколске установе, као и послове по налогу директора предшколске установе.“   Члан 8 У члану 50 ставу 1, ријечи: „Надзор над стручним радом предшколске установе (у даљем тексту: стручни надзор) обухвата“ замјењују се ријечима: „Стручно педагошки надзор над радом предшколске установе (у даљем тексту: стручни надзор) обухвата:“. У ставу 1 тачки d), ријечи: „и директора предшколске установе“ бришу се.   Члан 9 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.  Број: 01-02-2111/22                                 ПРЕДСЈЕДНИК  Брчко,  11. маја 2022. године                        СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ             Мр сц. Синиша Милић    


